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Zer Jakin behar duzu Ondarearen Europako Jardunaldiei buruz?
Ondarearen Europako Jardunaldiak herritarren parte hartzera bideratutako
ateak zabalik dauden egunak dira; hauek 1991tik urtero antolatzen dira
Europako Kontseiluaren ekimenez eta Europar Batasunarekin lankidetzarekin.
Europar guztien ondarea sustatzea, kulturarteko elkarrizketa bultzatzea eta
gizarte ondarea babestearen garrantziaz sentsibilizatzea dute helburu,
hizkuntzen eta kulturen aniztasunetik haratago.
Jardunaldi hauek urrian zehar ospatzen dira. Bisita gidatuek eta ibilbideek,
erakusketek eta hitzaldiek, kontzertuek eta mota guztietako kulturaadierazpenek ematen diote forma herritarren eskura dagoen egitarau
erakargarri eta era askotakoari. Bizkaiak proiektu honetan 2001. urtetik
aurrera hartzen du parte. Ordutik, 21 edizio hauetan parte hartu du, lurraldeko
kultura ondarearekin lotutako hainbat gai jorratuz.
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Nork parte har dezake jardunaldietan?

Udaletxeek

Erakunde eta entitate
sozialek

Entitate ofizialek:
museoak, artxiboak,
liburutegiak,
ikastetxeak,
profesionalak, eta
abarrek

Kultur eta auzo
erakundeek

Sareek zein
enpresek

Ekimen propioak
dituzten pertsonek
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Ze abantailak dakar jardunaldi hauetan parte hartzeak?
Programaren antolakuntzan parte hartzen dutenen gogobetetasun-maila
oso altua da.
Udalerrira ikusle berriak erakartzen ditu.
Kultura-eskaintza bateratu batean parte hartzen denez, banakako
proiektua ikusgaiago egiten du.
Proiektuak sare bateko partaide direnez, sinergiak sortzen dira partaideen
artean eta.
Formatu, ideia eta esperientzia berriak partekatzen dira antolatzailesarearen artean.
Ondarearen balioaz eta hura babesteko eta sustatzeko beharraz
komunikatzen eta sentsibilizatzen du.
Ondare- eta kultura-baliabideak garapen-estrategien funtsezko beste
ikuspegi eta dimentsio batzuetatik jorratzen ditu.
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2022ko gai markoa: ondare jasangarria
Gure kultura-ondare aberatsa eta askotarikoa babesteko eta hau lortzeko zer urrats
eman daitezkeen aztertzera gonbidatzen die aurtengo gaiak parte hartzaile guztiei.
Jakina, egungo testuinguruan nagusi diren gaiak eta egun aurre egin beharreko
ingurumen-, gizarte- eta ekonomia-erronkak kontuan hartuz.
Nola babestu kultur-ondarea belaunaldi berrientzat? Zein honen egitekoa etorkizun
iraunkorrago eta erresilienteago baten eraikuntzan, bai komunitateentzat
Ingurune naturalerako? Zer da berez garapen jasangarria? Inoiz entzun dituzu Agenda
2030 eta Garapen Jasangarriko Helburuak?

>> Garapen Jasangarrien Helburuen bideoa ikusi
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2022ko gai markoa: ondare jasangarria
INGURUMEN
DIMENTSIOA

Ondare natural eta
kulturalaren kudeaketa
jasangarria. Elikagai ekoizpen
eta nekazaritza jasangarria.
Erresilientzia eta aldaketa
klimatikora moldatzea.

DIMENTSIO
SOZIALA
Giza eskubideak eta
berdintasuna. Kultura
jarduteko eskubidea, bizitza
kulturalean parte hartzea eta
ondare propioaz gozatzea.
Parte-hartzea eta kohesio
soziala sustatzea. Askatasun
artistikoa.

Zeharkakoak:

DIMENTSIO
EKONOMIKOA

Turismo jasangarria.
Kultura-enplegua. Kilometro
0ko eta ekoizpen lokala.
Kultur arloko profesionalen
eskubide
sozioekonomikoak.
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Hurbileko testuinguruan pentsa: zure udalerria
Zein da ondare baliabideen papera aldaketa klimatikoak eta ingurune-degradazioak
eragindako testuinguruan? Badaude ondare immaterialaren barnean naturarekiko
errespetutsuak diren praktikarik zein adierazpenik? Badaude euren material, diseinu
edota teknikei esker jasangarriagoak diren eraikuntzarik?
Eta kohesio soziala? Eraginkorrak al dira komunitateak, euren aniztasunak barne,
etorkizun erresilienteago eta jasangarriago baten eraikuntzan? Emakumeek parte
hartzerik dute? Kolektibo zaurgarriek? Bada ondare kulturala giltza komunitateen
erakuntza lortzeko? Eta nola?
Turismo jasangarria sustatzen dugu? Kontuan hartzen ditugu bertoko produktu zein
produkzioak? Km 0ko gastronomia lokala? Egiteko modu propiorik?
Badira gai hauek jorratzen dituzten hezkuntza eta sentsibilizazio programarik?
Jasangarriagoak izan daitezke guk programatutako aktibitateak?
Nola imajinatzen ditugu bizi nahi izango ditugun etorkizuneko gizarteak?
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Ideia batzuk
INGURUMEN
DIMENTSIOA
Formazio geologikoei bisita
(Flysch)
Nekazariei bisita eta tailerren
eraketa
Arte obrak sortzea hosto eta
lore basatiekin
Biziraupen ekitaldia naturan
Hegaztiez eta haien soinuez
gozatzea
Geografoek gidatutako bisitak,
paisaia eta giza kokalekuak
ulertzeko
Dendrologi tailerra
Herri-arkitektura
tradizionalaren
elementuei
bisita (hemengo biztanleek
hurbileko
materialak
eta
teknika tradizionalak erabiliz
eraikiak)

DIMENTSIO SOZIALA
Herritarrek identifikatutako
ondareari buruzko kontsulta
komunitarioa egitea eta
parte-hartze prozesu bat
sustatzea
Tokiko ondarearen inguruko
ikaskuntza-komunitatea eta
dimentsio zehatz bat
2030ean lortu nahi dugun
herriari buruzko ekitaldia
Giza liburutegiak
Lorategi komunitarioak
Gazteek, migratuek, LGTBI+
komunitateek eta
dibertsitate funtzionala
duten pertsonek egindako
ibilbide alternatiboak sortzea
Aniztasun linguistikoa
sustatzea

DIMENTSIO EKONOMIKOA
Turismo jasangarriko
jarduerak antolatzea.
Bertako artisauak eta
produkzio-tailerrak
bisitatzea.
Herriko moda desfileak.
Ondarearen zientziei
buruzko ‘hackaton’ bat
antolatzea.
Ondarearen arloko
profesionalekin beren
lanbideari eta egoerari
buruz hitz egitea.
Km.0ko tailerrak eta
dastaketak
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ZEHARKAKOAK
GENERO BERDINTASUNA

Emakumeen parte hartzea bizitza
kulturalean sustatzea.
Jardueretako protagonistak izatea.
Jardueretan presentzia izatea.
Emakume erreferenteetaz baliatu.
Jarduera genero-ikuspegiarekin
programatzea eta ebaluatzea: datu
banakatuak.
Emakumeek sortutako beste
narratiba eta diskurtso batzuk.
Emakumeak ondarearekin lotutako
eremu pribatuan duen rolari balioa
ematea.

ALIANTZAK
Aliantza publikoak, pribatuak eta gizarte
zibilarenak. Hirugarren sektorearen,
ikastetxeen, profesional
independenteen, komunitatearen eta
abarren parte-hartzea duten ekimen
publiko-pribatuak.
Gaitasunak sortzea.
Nazioarteko proiektu eta esperientziei
lotzea.
Inpaktuak neurtzea.
Kulturak garapenari eta GJHei nola
laguntzen dien azaltzen duen ekitaldia
antolatzea.
Has zaitez prozesu bat zure erakundean,
GJHei lagunduko dien ekintza
iraunkorreko plan bat sortzeko.
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EOJ - Ondare jasangarria Finlandian
Sustainability can be promoted through the transfer of traditional knowledge and skills,
restoration and presentation of cultural-historical sites and measures that enhance
biodiversity, such as landscaping community efforts. Presentation of locally important
sites, for example, in the form of walking tours, will ensure that the next generation will
also want to look after them.
National Costume Skiing Kalevalako emakumeen elkarteak urtero
antolatutako neguko ekitaldia da. Ekitaldiaren helburua bizimodu
jasangarria, Finlandiako ehun-tradizioa eta iraupen-eskia, neguko kirol
nordiko tradizionala, sustatzea da. Kalevala Emakume Elkartea finlandiar
tradizioak sustatzen eta birsortzen dituen kultur erakundea da.
Finlandiako eta Suediako 52 elkarte biltzen ditu, eta kulturaondarearekiko eta naturarekiko grina bera duten 3.000 kide ditu.
Architecture and Design Days. Arkitekturak eta diseinuak ekologikoki,
sozialki, ekonomikoki eta estetikoki jasangarriak diren eta belaunaldiz
belaunaldi irauten duten ingurune eta objektu eraikien sorkuntzan duten
zeregina nabarmentzen du ekitaldiak.
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De Hoorn bisita (Lovaina), garagardotegia izatetik sorgune izatera
De Hoorn Lovainako industria-ondarearen sinboloa da, eta
sormenerako gune gisa jorratzen du. Eraikina 1923 urtekoa da, eta
bertan lehen Stella Artois garagardoa egin zen (1926). 2013tik,
garagardotegi zaharrak bere historia luzea gaztediaren eta sortzaileen
freskotasunarekin lotzen du. Egun, ekonomia sortzailerako bulegoak,
hitzaldi areto paregabeak eta jan zein garagardo pinta bat edateko
guneak aurki daitezke De Hoornen.

'Cocina criolla de Vedda Veddá'
Gastronomia tradizional kreolarra sustatzeko eta gizartebazterketako arriskuan dauden emakumeen lana ikusarazteko,
Kolonbiako emakumeek belaunaldiz belaunaldi transmititzen
dituzten errezetak liburu batean jasotzeko ekimena sortu zen.
'Cocina Criolla Cartagenera de Vedda Veddá' (emakume
sukaldariek emandako izena) liburuak munduko sukaldaritzaliburu onenaren saria irabazi zuen 2014an.
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Turismo jasangarria Tiahuanacon (Bolivia)
Tiahuanauco komunitate Aymara eta landatarrentzako enplegu eta negozio aukerak sortu nahi
ditu proiektu honek. Komunitate hau Tiwanauko leku arkeologikoan eta Qhapaq Ñan ibilbidaren
zati batean kokatua dago, bi elementu hauek UNESCOko Gizateriaren Ondarea izanik.
Horretarako, kultur asimilaziora bideratutako ‘turismo
iraunkorreko esperientzien katalogo’ bat garatu zen,
eredu tradizionaleko masa-turismotik aldenduz.
Jarduera guztiak komunitateetako kideek berek
diseinatu eta eskainitakoak dira, betiere komunitateen
erritualei eta eguneroko lanei lotuta. Solstiziozeremonietan
parte
hartzea,
harri-zizelkatze
tradizionaleko tailerretan parte hartzea edo herriko
ikastetxeko ikasleek gidatutako bisitak egitea turistei
eskainitako jardueren adibide batzuk baino ez dira.
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Ekitaldi edo jarduera jasangarri bat antolatzeko zenbait irizpide:
1.Ekitaldia burutu, antolamendua eta logistika ahalik eta iraunkorrenak izan daitezen,
garapenaren dimentsioak kontuan hartuta (ingurumena, gizartea eta ekonomia)
2. Baliabideen kontsumoa murriztu. LED argiztapenera aldatuz, lokalean erabilitako
energia aurreztearren. Produktuak erosterakoan gertuko aukerak kontuan eduki,
Garraio-isurpenak murriztearren.Tailerretan birziklaturiko materialak erabiltzea
mahaigaineratu.
3. Kontuan hartu baliabide naturalak. Eguneko jarduerak antolatu eguzki argia
aprobetxatzeko, sasoiko produktuak erabili cateringetan edota bertoko nekazaritza
eta sukaldaritza tradizionala aktibitate bihurtzea.
4. Agenda 2030a lantzen duten zure udalerriko profesionalekin kontaktuan jarri.
Pertsona hauek ikuspuntu eta ideia baliotsuak bota ditzakete planifikazio taldeetan
jarduera jasangarriak diseinatzerako orduan.
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Ekitaldi edo jarduera jasangarri bat antolatzeko zenbait irizpide:
5. Informazio digitala sortu, material inprimatua aurreztearren. Bideo, argazki galeria,
web-orrialde, ibilbide edota mapei lotuta dauden QR kodeak ezarri, bisitariak beren
denbora ahalik eta gehien aprobetxatzen laguntzeko eta beren bisita murgiltzaileagoa
izan dadin.
6. Garraio publikoa sustatu. Zure ekitaldiak sortzen duen CO2 kantitatea murrizten
laguntzea, bisitariak oinez ibiltzera, bizikletan ibiltzera edo garraio publikoa erabiltzera
animatuz. Eta zergatik ez? planteatu garraio publikoa erabiltzen duten bisitariak
saritzea.
7. Birziklatzea sustatu. Birziklatzeko edukiontzi irisgarriak eman, erraz ulertzeko
moduko etiketekin. Kafetegi edo catering bat baduzu, bilatu aukera biodegradagarriak
edo birziklagarriak, ahal den heinean.
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Ekitaldi edo jarduera jasangarri bat antolatzeko zenbait irizpide:
8. Birziklatzeaz gain, berrerabili. Komunikazio-euskarrien materialez eta diseinuaz
pentsatu, hala nola pankartak, kartelak eta abar, eta aukeratu etorkizunean
berrerabiltzeko aukera izango dituztenak edo lehendik dituzunak berrerabiltzeko. Zure
ekitaldiaren amaieran, planifikatu materiala non biltegiratu, eta ez badu lekurik edo ez
badu beste erabilerarik, behar dutenei eman.
9.
Komunitatea kontuan eduki, beti. Aztertu jardueraren egokitzapena zure
komunitatearen testuinguruarekiko. Badaude bertoko hornitzailerik? Jarduerak sor
dezakeen zarata murriztu dezaket herriko jendea ez gogaitzearren? Jarduerak lotura
estua du komunitatearekin? Agian biztanleriak parte har dezake boluntario gisa, edo
hainbat erakundeek parte har dezaketen ekitaldi batzuk sortu ditzakegu.
Herriko komunitatearen babesa lortzeak zure ekitaldiak ahalik eta arrakastarik
handiena izango duela bermatzen lagunduko dizu, sozialki jasangarriagoa izateaz gain.
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Nola lotzen dut gaztedia nire jarduerarekin?
Jarduera gazteen interesetara egokitzea. Plangintza-taldeetan eurek duten
ikuspegia kontuan hartzea modu egokia izan daiteke haien adin-taldeentzako
erakargarria den edukia sortzeko. Nola egokituko zenukete programa zuen
gustuetara? Tokiko ondareko zein elementurekin identifikatzen zarete?
Ikastetxe zein institutuekin, gazte-elkarteekin, gazteak dituzten kultura-taldeekin,
aisialdi-taldeekin eta abarrekin harremanetan jartzea.
Jarduera dinamikoak eta interaktiboak gailendu, estatikoak eta teorikoak izan
beharrean. Gazteen interesa eta haien zentzumenak bereganatzen dituzten
ekimenak sustatzea (gastronomia tradizionala, eskuzko ekoizpena, baserrietako
usainak, eta abar)
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Nola lotzen dut daztedia nire jarduerarekin?
Etengabe haien iritzia kontuan izatea. Partaide aktiboak izatea jardueraren kudeaketan
eta garapenean. Beste bat bezala tratatzea, ‘haurrak’ bezala tratatzea saihestea.
Haien lorpenak azpimarratzea. Zereginak bidaltzea (zer hobetuko zenukete? zer
aldatuko zenukete? zer gehituko zenukete?) eta jardunaldi hauetan parte hartzeak
dakartzan onurekin sustatzea: esperientzia profesionala, sariak, hazkunde
pertsonala, eta abar.
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Erreferentzi interesgarri batzuk
11. Helburua:
Hiriak eta giza
kokalekuak inklusiboak, seguruak,
erresilienteak eta iraunkorrak izan
daitezen lortzea
11. 4. Helburua: Munduko kulturaeta natura-ondarea babesteko
ahaleginak areagotzea

Argitalpena ikusi

Ekintza klimatikoa areagotu artea, kultura eta ondarearen bidez
(2021)
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Erreferentzi interesgarri batzuk
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Erreferentzi interesgarri batzuk
«Kultura iraunkorrerantz. 2030 Agenda kultur sektorean
integratzeko gida praktikoa» (2021)
Gida honen helburua kultura-kudeaketa iraunkorragoa
sustatzea eta erakundeak eta kultura-eragileak 2030
Agenda lortzeko erantzukizuna beren gain hartzera
animatzea da.
Bere edukiei dagokienez, proposamen eta iradokizun
multzo bat eskaintzen du, praktikaren beraren inguruan
hausnartzeko.
Gida lau kapitulutan egituratuta dago. Lehenengo biek
garapen jasangarriaren dimentsio kulturala eta kulturasisteman sortzen diren loturak ulertzen laguntzen dute,
eta bigarren biek GJHak proiektuan edo erakundean
integratzea eta aplikatzea jorratzen dute.

Ondare iraunkorra

Patrimonio Sostenible

Zergatik da garrantzitsua Agenda 2030 kultur arloan?
- Talentua, sormena eta berrikuntza garatzea ahalbidetzen du, komunitate globalari GJHen arteko erronkak,
aukerak eta elkarreraginak ulertzen laguntzeko funtsezko faktore gisa.
- Herritarren masa kritikoa eraikitzen laguntzen du, GJHak lortzen lagunduko dieten ezagutzak, sormena eta
motibazioa izango dituena. Pertsona grinatsuak, jakin-mina dutenak eta mundu hobe baterantz aurrera egin
nahi dutenak.
- Hainbat diziplinatako (kanpokoak eta barnekoak) bazkide berriekin aliantzan lan egitea sustatzen du. GJHen
indarguneetako bat da esparru komun bat ematen dutela hainbat sektore eta erakundek elkarrekin konektatu
eta lan egin dezaten interes partekatuetan.
- Finantzaketa-iturri berriak eskuratzeko aukera ematen du. Finantza-erakundeak eta babesleak – Gobernuerakundeak, nazioarteko bankuak eta filantropoak barne – Gero eta laguntza gehiago ematen ari dira GJHak
betetzeko. 2030 Agenda Erantzukizun Sozial Korporatiboko estrategietarako erreferentzia-esparru bihurtu da.
- Kultura arduratsu eta globalki konprometituaren definizio integrala eta mundu osoan onartua hartzea
eskatzen digu, XXI. mendean izango duen zeregina birpentsatuz. Gizarte-premiekiko harkorragoa eta
sentikorragoa da, eta aldaketarako eragile bihurtzen da.
- GJHei laguntza emateko erantzukizuna beren gain hartzeko gonbita egiten du, beren gizarte-misioaren eta
oinarrizko eginkizunen zati gisa.
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